
MEMORANDO 

 

PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 1.037/2015 – PRORELIT – 

PARCELAMENTO – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015 – 

REGULAMENTAÇÃO 
 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação, no dia 29 de julho de 2015, da Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 1.037/2015, que regulamenta o Programa de Redução de 

Litígios Tributários – PRORELIT, instituído pela Medida Provisória nº 

685/2015. 

Como já previa a Medida Provisória agora regulamentada, o PRORELIT 

constitui novo programa de quitação de débitos de natureza tributária 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, abrangendo débitos vencidos até o 

dia 30 de junho de 2015 e em discussão administrativa ou judicial. É permitida 

a utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de 

CSLL apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 

2015. 

De acordo com a norma regulamentadora, o sujeito passivo deve apresentar o 

Requerimento de Quitação de Débitos em Discussão (RQD), observadas as 

seguintes condições: 

(i) desistência expressa e irrevogável de impugnações e recursos 

administrativos em ações propostas, a ser efetuada até 30 de setembro 

de 2015; 

(ii) pagamento em espécie de, ao menos, 43% do saldo devedor 

consolidado de cada processo indicado para quitação, até o último dia 

útil do mês de apresentação do requerimento; e 

(iii) quitação do saldo remanescente por utilização de créditos de prejuízos 

fiscais e base de cálculo negativa da CSLL. 

Vale destacar que não está autorizada a quitação, no PRORELIT, de débitos 

consolidados em parcelamentos anteriores. 

Relativamente aos créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de 

CSLL passíveis de utilização na quitação dos débitos, após aferição da 

existência de montante acumulado suficiente pela RFB, sua determinação se 

dará mediante a aplicação dos seguintes percentuais: 

(i) 25% sobre o montante do prejuízo fiscal; 



(ii) 15% sobre a base de cálculo negativa da CSLL, para pessoas jurídicas 

de seguros privados, de capitalização e as demais instituições 

financeiras referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 105/2001; e 

(iii) 9% sobre a base de cálculo negativa da CSLL para as demais pessoas 

jurídicas. 

Uma vez utilizados os créditos próprios, é possível o aproveitamento de 

créditos relacionados a prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL entre 

pessoas jurídicas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou 

entre pessoas jurídicas que sejam controladas direta ou indiretamente por 

uma mesma empresa em 31 de dezembro de 2014, desde que domiciliadas no 

Brasil e se mantenham nessa condição até a data da opção pela quitação na 

forma do PRORELIT. É possível, ainda, a utilização dos créditos de 

responsável tributário ou corresponsável pelo crédito tributário em 

contencioso administrativo ou judicial. Importante destacar, por fim, que os 

créditos próprios são prioritários, devendo ser completamente utilizados antes 

que se recorra a crédito de terceiros. 

De todo modo, confirmando a RFB que os montantes de prejuízo fiscal e base 

de cálculo negativa da CSLL são inferiores ao informado, haverá 

indeferimento dos créditos, e à pessoa jurídica é concedido o prazo de 30 dias 

para efetuar o pagamento em espécie do saldo remanescente dos débitos 

indicados. Não efetuado o pagamento, constitui-se mora do devedor, 

implicando restabelecimento da cobrança dos débitos remanescentes. 

Quanto aos aspectos formais do RQD, deve-se observar: 

(i) prévia adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), realizada no e-

CAC, acessível pelo sítio eletrônico da Receita Federal; 

(ii) formalização em nome do estabelecimento matriz, pelo responsável 
perante o CNPJ, mediante o formulário constante dos Anexos à 
Portaria em comento; 

(iii) apresentação em formato digital, assinado eletronicamente e 
autenticado por certificado emitido no âmbito da ICP-Brasil, de acordo 
com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001; e 

(iv) cumprimento do prazo (30 de setembro de 2015), na unidade da RFB 
do domicílio tributário do sujeito passivo. 

Com isso, é formalizado processo digital, devendo ser juntados, por meio do 

e-CAC, até às 23h59min59s do dia 30 de setembro de 2015: 

(i) cópias dos documentos de arrecadação, comprobatórios do pagamento 
em espécie do mínimo exigido de 43% dos saldos dos processos 
incluídos na quitação pelo PRORELIT; 

(ii) documentos que indiquem os montantes de prejuízo fiscal e da base de 
cálculo negativa da CSLL, pelo formulário constante do Anexo III à 
Portaria; 



(iii) cópia do Contrato Social ou Estatuto, no caso da utilização de créditos 
do responsável, corresponsável, de controladora e controlada, ou de 
empresas controladas direta ou indiretamente por uma mesma 
empresa; 

(iv) documento que comprove o protocolo, até o dia 30 de setembro de 
2015, do requerimento de extinção dos processos com resolução do 
mérito, no caso de desistência de ações judiciais. 

A homologação do pedido de quitação pela RFB e PGFN se submete ao prazo 

de cinco anos, contados da data de apresentação do pedido, e extingue o 

crédito tributário. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Brasil 
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